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By taking the essential additive manufacturing specs 
for metal powder-bed fusion (commonly known as 
Selective Laser Melting or Direct Metal Laser Sintering) 
and combining them with cutting-edge technology, 
the XM200S is able to offer uncompromising quality 

The XM200S makes quality metal powder-bed fusion 
3D printing available to customers in high-performing 

XM200C TO DRUKARKA PRZESTRZENNA W PRZYSTĘPNEJ CENIE 
DRUKUJĄCA TECHNIKĄ SPIEKANIA ZŁOŻA Z PROSZKU METALOWEGO  

SPECYFIKACJA XM200C

>   Large cubic build volume allows you to print multiple 
parts more efficiently and quickly. 

>   200W Yb fiber laser provides optimal power density 
and prints 20-100 µm layers with a spot size greater 
than 50 microns, providing precision to your build.  

  Precision high-speed scanner has minimal drift 

 Patent-pending recoater uses a unique “bulb” shape 
recoating element that spreads powder like a blade 
yet provides compaction similar to a rolling element. 
The recoater’s compliant design allows it to negotiate 
out-of-plane growth. 

 Build chamber is easy to set up and simple to 

 Easy user access to filters, particle collection 

 Inert swap housing provides quick and safe 

 Small footprint makes it easier to include additive 
manufacturing in your factory, lab or facility. 

 Modern software architecture offers a streamlined, 
intuitive and functional platform that supports visual 
workflows and remote monitoring.

 Open platform provides qualified users the ability to 
develop their own printing parameters and use their 
own powder.

DANE TECHNICZNE

Obszar roboczy 2,048 cc (127 x 127 x 127 mm)

Wymiary
zewnętrzne

Szer. x głęb. x wys. 
610 x 610 x 1295 mm

Typ lasera*
Impulsowy laser światłowodowy 
z domieszką iterbu oferujący moc 100W
(200W dotępny opcjonalnie

Optyka precyzyjna Rozmiar plamki większy niż 20 mikronów

Szybkość spiekania do 500 mm/s
Szybki ortogonalny skaner

Zasilanie 200-240 V AC, 50/60 Hz,
jednofazowe
Pobór mocy 1,5 kW, szczytowe 2,0 kW 

Skaner

Parametry 
elekryczne

Interfejs 7” intuicyjny w obsłudze ekran dotykowy

Ciężar Około 205 kg

Opcje proszku**

• Stal nierdzewna: 316L, 17-4 PH, 15-5, 
400 Series

• Brąz

  • Super stopy: 718, 625, kobalt Chrom F75, 
Hastelloy® X

• 

• 

Stal narzędziowa: Maraging M300

Aluminium Si10Mg i Tytan Ti64 dostępne 
z opcjonalnym zestawem
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applications like aerospace, medical and other 
applications where print speed is critical.

Metal powder-bed fusion provides high-quality and 
complex parts. It reduces total cycle time by about 
50% and removes the need for wash/debinder and 
sintering/oven equipment used in bound metal 
deposition, atomic deposition additive manufacturing 

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej:
info@prosolutions.pl, 22 273 23 01

Xact Metal i Xact Core są znakami towarowymi spółki Xact Metal, Inc.

* Produkt laserowy klasy 1, ** Szczegółowe parametry dostępne na życzenie

Wykorzystując podstawową technikę wytwarzania warstwowego 
poprzez spiekanie złoża z proszku metalowego PBF (powszechnie 
znaną jako selektywne topienie laserowe SLM lub bezpośrednie 
spiekanie metalu laserem DMLS) i łącząc ją z przełomową 
technologią, drukarka XM200C oferuje użytkownikom bezkompro-
misową jakość.

Dzięki XM200C wysokiej jakości druk przestrzenny polegający na 
spiekaniu złoża z proszku metalowego jest teraz w zasięgu uniwer-
sytetów, laboratoriów oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
wymagających możliwości prototypowania i wytwarzania oprzyrządo-
wania lub poszukujących alternatywy dla odlewów o małej objętości.

Przy pomocy techniki spiekania złoża z proszku metalowego można 
uzyskać bardzo złożone części o wysokiej jakości. Technika ta 
pozwala skrócić całkowity czas cyklu o około 50% i eliminuje 
potrzebę płukania / usuwania spoiwa i posiadania urządzeń do 
spiekania / wygrzewania, które to stosuje się w rozwiązaniu BMD 
polegającym na budowaniu elementów metalowych warstwowo 
poprzez wytłaczanie metalowych proszków z dodatkiem termopla-
stycznych polimerów, rozwiązaniu osadzania warstwy atomów (ALD) 
lub w innych drukarkach przestrzennych, w których stosuje się 
techniki pokrewne do nakładania podgrzanego materiału 
termoplastycznego (FDM).

Duża objętość komory roboczej pozwala na wydajniej-
sze i szybsze drukowanie wielu części.

Szybki skaner Xact Core™ (zgłoszony patent) spieka z 
prędkością 500 mm/s Wiązka jest zawsze ortogonalna 
na całej powierzchni złoża proszkowego, co zapewnia 
stałe właściwości spiekania w całym obszarze budowy.

> Impulsowy laser światłowodowy z domieszką iterbu o 
mocy 100W zapewnia optymalną gęstość mocy i drukuje 
warstwy o grubości 20-100 pm, spiekając materiał 
plamką o średnicy powyżej 20 mikronów, zapewniając 
tym samym wysoką precyzję budowy detali.

> W zgłoszonej do opatentowania głowicy nakładającej do 
pokrywania proszkiem za stosowano unikalny element w 
kształcie gruszki, który rozkłada proszek jak ostrze, ale 
zapewnia zagęszczanie podobne do elementu tocznego. 
Odpowiednia konstrukcja głowicy nakładającej pozwala 
na nakładanie poza płaszczyzną.

> Komorę roboczą łatwo się konfiguruje, łatwo czyści 
i konserwuje.

> Niewielkie rozmiary urządzenia znacznie ułatwiają 
rozszerzenie produkcji w fabryce, laboratorium lub 
zakładzie o druk przestrzenny.

> Nowoczesna architektura oprogramowania oferuje 
uproszczoną, intuicyjną i funkcjonalną platformę, która 
umożliwia wizualny przepływ pracy i zdalny monitoring.


